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Μελετώντας κάποιες διαθήκες
της Βενετοκρατίας στη Λευκάδα ΙΙ
.

1. Ζώα μικρά μετά
μεγάλων

Του ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΧΟΡΤΗ

«Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» [=μακάριοι είναι όσοι

στηρίζουν τον πάσχοντα συνάνθρωπο, γιατί αυτοί θα ελεηθούν (από τον
Θεό)], 5ος Μακαρισμός, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (5,3-12).

Η χελωνίτσα «Ωκύπους», το σκυλάκι
«Μπέμπα» και στην ένθετη φωτο ο κ.
Γάιδαρος, αγνώστων λουπών στοιχείων.
«Ήθελα να ’χω ένα σπίτι εξοχικό
μ’ έναν πολύ μεγάλο κήπο— όχι τόσο
για τα λουλούδια, για τα δένδρα, και τες
πρασινάδες (βέβαια να βρίσκονται κι αυτά· είν’
ευμορφότατα) αλλά για να ’χω ζώα. A, να ’χω
ζώα…», Σπίτι με κήπον, Κ. Καβάφη

2.Εικαστικός Ρένα Ανούση –
Ηλία: Ερωτευμένη με τη Λευκάδα

Εδώ γεννιέται το όνειρο, Ακουαρέλα.
«Πόσο φως ἐποτίστηκεν η κρυφὴ δύναμή μου!»,
Αγγ. Σικελιανός, Αλαφροϊσκιωτος, Ο βαθύς λόγος

Η τελευταία διαθήκη στην οποία θα αναφερθούμε είναι η
διαθήκη του γέρο Αναστάση Χόρτη του ποτέ Αθανάση, η
οποία είναι καταγεγραμμένη
στο 4ο επίσης πρωτόκολλο
των πράξεων του νοταρίου
παπά Γιάννη Δεσαλέρμου, με
χρονολογία 18 Ιουνίου 1749.
Ο Αναστάσης είχε τρεις
γιους, τον Ανδριά, τον
Γιωργουλά
και
τον
Αποστόλη
και τέσσαρες
θυγατέρες, την Καλογριά, τη
Σταμούλα, την Κατέρω και
την
Ακριβή,
όλες
Η Δευτέρα Παρουσία. Capella
παντρεμένες.
Sixtina, Μιχαήλ Άγγελος, 1536-1541
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ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ηθικά Τιπουκείτεια
Αγαπητοί συγχωριανοί και φίλοι αναγνώστες,
Ο μπάρμπα Τιπούκειτος και ο ανηψός του ο «Άπορος» (παρατσούκλι, γιατί όλο
έχει απορίες), περιστοιχιζόμενοι από νια παρέα συγχωριανών στην πλατεία των
Χορτάτων, απολαμβάνουν τον ίσκιο από τον υπεραιωνόβιο πλάτανο,
ξελουπ’νίζοντας1 ράθυμα φρέσκα κουκιά απ’ τ’ς φούσκες που είχε τρατάρει την
ομήγυρη η θεια «Μαύρα», διαβαίνοντας με τον γάιδαρό τ’ς, και κάνουνε νια
γενική συζήτηση για ένα σωρό πράματα: απ’ τον ωχαδερφισμό και τον ατομισμό
που δέρνει την κοινωνία, ως τ’ν κολοκυθιά που παίζουνε οι «Θεσμοί». Ο Άπορος,
κατά το συνήθειό του, σχολιάζει εφτήνη τ’ν αυθόρμητη κίνηση τ’ς θεια Μαύρας:
ΑΠΟΡΟΣ: Εφτό το τραταμέντο2 τ’ς Μαύρας ειν’ούλα τα λεφτά.
ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΙΠΟΥΚΕΙΤΟΣ: Μα έτσι είν’η Μαύρα. Με τη γνωστή τ’ς καλοσύνη,
το χαρακτήρα τ’ς και τη συμπεριφορά τς έχει γένει δασκάλα ούλων μας. Μας
δείχνει εκειό που σπάνια το γλέπουμε στ’ς μέρες μας, νιαν ιδέα που πάει κόντρα
στον άνθρωπο το μονιά3, τον άνθρωπο πο ’χει χάσει την ανθρωπιά του, που τονε
γνοιάζουνε μοναχά τα μικροσυμφεροντάκια του και δε δίνει δεκάρα τσακιστή για
τίποτ’ άλλο. Ο φίλος μου ο Σοφολογιότατος λέει πως στ’ς μέρες μας υπάρχει
έλλειμμα ηθικής.
Α.: Γι κάμ’τα μας εφτά πλιο λιανά.
Μ.Τ.:Η Μαύρα δεν εμπόρειε να προσδιαβεί με ένα «καληώρα» μοναχά; Τ’ς εβήκε
όμως αυθόρμητα να μας τρατάρει, γιατί έτσι είναι μαθημένη, να γλέπει δηλαδή και
τον άλλονε, τον διπλανό τ’ς, το συγχωριανό τ’ς κι ούλονε τον κόσμο. Για θυμήσου
πώς τα βγάνανε πέρα οι παλιές νοικοκυράδες, που η μία εδάνειζε τ’ν άλλη ό,τι είχε
ανάγκη. Για θυμήσου τ’ς σεμπριές, τα αϊταρίσματα4 στο θέρο, στον τρύγο, στο
βοτάνισμα κ.λπ. Ο Βίτος μο’λεε τ’ς προάλλες πως θυμάται ακόμα με συγκίνηση το
πρώτο πλουσιότατο πρωινό που, όταν ήτανε μικρός, τον είχε κεράσει ο αείμνηστος
μπάρμπα Πάνος ο Βλαντής στον Μέγα Αλέξαντρο τ’ς Ομόνοιας, όπου τυχαία τον
είχε συναντήσει. Και γου κι αγοίιμανο άμα αλησμονήσουμε πως ο καθένας χωρίς
το συνάνθρωπο και τ’ν κοινωνία δεν μπορεί ποτέ να κάμει κορωνιά. Άμα ο
άνθρωπος τραβάει του πούλου του5, η κοινωνία βαράει διάλυση. Κανιά κοινωνία
δεν εμεγαλούργησε με κηρύγματα μίσους και αλληλοσπαραγμού. Εμείς που
εζήσαμε εφτήνη τη φρίκη στα νιάτα μας επάθαμε του λιναριού τα πάθη και ελπίζω
να εμάθαμε. Και το τι σόι, τι λογής είναι ο καθένας μας επηρεάζει το ποιόν τ’ς
κοινωνίας και το αντίστροφο, όπως μας λέει ο μπάρμπα Θούκος6. Αν τα άτομα δεν
το έχουνε εφτό στ’αμέντι τσου, τότενες η κοινωνία πάει καλιά τ’ς. Ο άνθρωπος
δεν είναι λεύτερος, αν κάνει ό,τι του καπνίζει σε βάρος των αλλουνώνε, αν
κλειέται στο καβούκι του κι ούλα αρχινάνε και τελειώνουνε στο «εγώ», αλλά αν
καταλαβαίνει τ’ν ευθύνη πο’χει για τ’ς αλλουνούς και για τ’ν κοινωνία. Κι έχω
ιδέα πως εφτό εννούσανε οι παλιότεροι, όταν μας εσυμβουλεύανε να’μαστε
σεβαστικοί, για να’χουμε «πρόσωπο» στ’ν κοινωνία. Κι είχανε , βέβαια, απόλυτο
δίκιο, αφού η λέξη «πρόσωπο» (προς +ωψ = μέτωπο, λέει ο φίλος μου ο
Σοφολογιότατος) πα να πει πως έχω το βλέμμα μου, την όψη μου στραμμένη προς
τον άλλονε, σε εκειόνε (ή εκειό) που βρίσκεται μπροστά στα μάτια μου και δεν του
γυρίζω τ’ν πλάτη.
Α: Εφτό που λες, μπάρμπα, το καταλαβαίνω, πως είν’ανάγκη να ντα χουμε καλά με
τ’ς συγχωριανούς και πως έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλονε. Ποια όμως λες πως
πρέπει να ‘ναι η σχέση μας με τα άλλα χωριά, με τη Λευκάδα αλλά και παραπέρα
με τ’ν υπόλοιπη Ελλάδα και με ούλονε τον κόσμο;
Μ. Τ.: Ας ξεκινήσουμε με τ’ς συγγενικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουνε
τ’ν οικογένειά σου, τ’ν οικογένειά μας, με οικογένειες απ’ούλο το νησί. Έχεις ένα
σωρό συγγενήδες στο Διαμπλιάνι, στο Κομπλιό, στ’ν Εξάθεια, στο Καλαμίτσι, στο
Δράγανο, στο Αθάνι, στον Αη –Πέτρο, στ’ν Καρυά, στ’ς Σφακιώτες, στον
Αλέξαντρο, στον Πόρο, στ’ Χώρα. Κι απέ υπάρχουνε και ένα σωρό οικογένειες με
καταγωγή απ’ τα Χορτάτα σ’ούλο το νησί και βέβαια, με τα κύματα τα
μετανάστευσης, κι αλλού. Πώς κι έτσι; Στ’ς κλειστές κοινωνίες, όπως ήτανε η
Λευκάδα παλιότερα, για τ’ς παντρειές το «παπούτσι από τον τόπο σου» ήτανε
σχεδόν μονόδρομος. Για παράδειγμα, οι παπούληδές σου κι οι λαλάδες7 τους

1 Ξελουπ(ι)νίζω (φούσκες) =βγάζω το περίβλημα απ’τα φρέσκα κουκιά και παίρνω τον καρπό
2 Τραταμέντο =κέρασμα
3
Μονιάς =κλεισμένος στον εαυτό του, αποξενωμένος απ’τους άλλους και αδιάφορος γι’αυτούς
4 Αϊτάρισμα = αυθόρμητη προσφορά (αγροτικής) εργασίας χωρίς αμοιβή, συνήθως όμως με
αμοιβαιότητα, βοήθεια.
5
Του πούλου μου =μοναχός μου, χωρίς συνεργάτη και συμπαραστάτη
6
Θουκυδίδη, Περικλέους Επιτάφιος, Β΄, 37-41.
7 Λαλάς =αδερφός
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επαντρευτήκανε στο νησί, όπως κι ούλες οι τσατσάδες8 τους. Για βάλε και τ’ς
φιλίες, τ’ς κουμπαριές και τα ρέστα ...
Όσο για τ’ς όξου απ’τα νησά μας, λογικό είναι να’χουμε πιο πολλούς δεσμούς με
τ’ς κοντινότερες περιοχές (Αιτωλοακαρνανία, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Θιάκι,
Κεφαλονιά κ.λπ.) κι όχι μοναχά πολιτιστικούς. Αλλά και με τ’ν υπόλοιπη Ελλάδα
οι δεσμοί είναι ακατάλυτοι. Θα σας θυμίσω μοναχά εκειό πο’γραψε ο αείμνηστος
Κωστάγγελος Χόρτης, πως δηλαδή στ’ς πολέμους 1912 - 1922 εσκοτωθήκανε στα
πεδία των μαχών 6 Χορτιώτες και επεθάνανε από κακουχίες άλλοι 12 (τα
συγκεκριμένα στοιχεία –ονόματα κ.λπ. - έμαθα πως θα δημοσιευτούνε στο επόμενο
φύλλο τ’ς εφημερίδας). Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα άλλα χωριά. Κι απέ το
μεδούλι εκεινού που λέμε ελληνική παιδεία και ελληνικότητα, πέρα απ’τα γνωστά
απ’την εποχή του Ηρόδοτου «ομότροπα ήθη»9, έχει να κάμει με αξίες που έχουνε
κέντρο τον άνθρωπο, μ’εκειό που λέμε ανθρωπισμό, ανθρωπιά. Μας το λένε
καθαρά και ξάστερα οι αρχαίοι Έλληνες σοφοί, όπως ο Σοφοκλής, που βάνει στο
στόμα τ’ς Αντιγόνης τη φράση «Δεν εγεννήθηκα να μισώ, αλλά για να αγαπάω10».
Κι ο καθένας (πρέπει να) αγαπάει, γιατί εγεννήθηκε άνθρωπος, γιατί μοναχά η
αγάπη πάει κόντρα στη βία και τ’ν απανθρωπιά. Η αγάπη εφτήνη όμως δεν είναι
τόσο θέμα σκολειού, αλλά περ’σότερο καθημερινή πράξη, που είν’η ουσία, που
δίνει δηλαδή νόημα στην ανθρώπινη ύπαρξη.
Α.: Επειδή μας εμπέρδεψες λίου, μπορείς να μας δώκεις ένα παράδειγμα;
Μ. Τ.: Ευχαρίστως. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη Μαύρα. Η σ’μπεθέρα μου,
λοιπόν, η Μαύρα
παλιά πο’ρχόντανε στα χωριά μας κάποιες βασανισμένες
γυναίκες από πολύ μακριά, για να διακονέψουνε, εγιόμιζε τ’ν ποδιά τς με πατάτες,
όσπρια κι ό,τι άλλο είχε στο φτωχικό τ’ς και τα ‘ριχνε στο ταγάρι τσου. Και δεν
επήε σκολιό παρά μοναχά ως την Τετάρτη του δημοτικού. Την είδατε πόσο
αυθόρμητα έκαμε εφτήνη τη χειρονομία. Ο άνθρωπος αισθάνεται «γιομάτος» όχι
με το να χρησιμοποιεί αξίες, όπως π.χ. η φιλία, η συγγενική σχέση κ.λπ., σαν
πάτημα, για να εξυπηρετεί τον εαυτό του και να «βολεύεται», αλλά με το να χτίζει
τ’ς σχέσεις του μέσα από νια στάση αγάπης, συνεργασίας και κατανόησης του
διπλανού του. Σε κάθε περίπτωση, η ανθρωπιά (πρέπει να) είναι το κέντρο.
Φανταστείτε, λοιπόν, γι’αυτό που με ρώτησε ο ανηψός μου, ένανε κύκλο που
πιάνει τα Χορτάτα και τη Λευκάδα, ένανε μεγαλύτερο με το ίδιο κέντρο, τ’ν
Ελλάδα, ένανε ακόμα μεγαλύτερο, τ’ν Ευρώπη, που περιλαμβάνει, φυσικά, και τ’ν
Ελλάδα, και ένανε ακόμα μεγαλύτερο, όμόκεντρο κι εφτόνε, που πιάνει τ’ν
Ευρώπη και τον πλιο μεγάλο που πιάνει ούλονε τον κόσμο.
Α: Εμείς όμως ελέαμε πριν πως παίρνουμε το περούνι να βγάλουμε τα μάτια μας
και πως πολλοί δεν δίνουμε δεκάρα ούτε για τον διπλανό μας, που μπορεί να
ψάχνει και στ’ς σκουπιδοντενεκέδες για να επιβιώσει, ούτε για τη βαριά
βιομηχανία μας, τον τουρισμό, ούτε για τίποτα. Κι όσο για τ’ν Ευρώπη και τον
κόσμο κάτι λίοι κάνουνε κουμάντο, χωρίς να δίνουνε λογαριασμό σε κανένανε.
Δεν είναι, λοιπόν, τα πράματα κατούρα τα και λιβάνιζέ τα;
Μ. Τ.: Ας ξεκινήσουμε απ’ τα δικά μας που τα γλέπουμε κάθε μέρα. Ούλοι
ξέρουμε πως ο τουρισμός είναι το στήριγμα
τ’ς φαφούτως, όπως τ’ν
εκαταντήσαμε, ελληνικής οικονομίας –και του νησιού μας. Και ξέροντας πως όσο
αξίζει νια εικόνα δεν αξίζουνε χίλιες λέξεις, παδείρουμε να διαφημίσουμε όσο
μπορούμε καλύτερα το προϊόν μας. Όπως όμως λέει ο φίλος μου ο Γιώργος απ’ τ’ς
Πιατσάνους, πο ’χει οργώσει ούλη την Ευρώπη και ξέρει τι γένεται και παραπέρα,
δεν χρειαζόμαστε τα δισεκατομμύρια των «εταίρων» μας, για να μη γράφουμε στα
παλιά μας τα παπούτσα κανόνες σεβασμού στο περιβάλλον, στους δημόσιους και
κοινόχρηστους χώρους, κανόνες σεβασμού στον συνάνθρωπο. Τ’ς τουρίστες όμως
δεν τ’ς τραβάει το κλιματιστικό στο ξενοδοχείο –το βρίσκουνε κι αλλού, αλλά το
Πόρτο Κατσίκι κι οι άλλες υπέροχες παραλίες, η φύση κι ο πολιτισμός του νησιού
μας. Φαίνεται, λοιπόν, πως δεν καταλαβαίνουμε τη δύναμη και τη συμβολική αξία
τ’ς εικόνας, με το αίσχος των πλαστικών σκουπιδιών και τ’ς άλλες ασκήμιες μας.
Κι ακόμα χερότερα, άμα κουτήσεις11 να πεις νια κουβέντα σ’ όγιονε περαβρεχίτη

8 Τσάτσα =αδερφή
9
τό Ελληνικόν εόν όμαιμόν τε καί ομόγλωσσον, καί Θεών ιδρύματα κοινά καί θυσίαι
ήθ εά τε ομότροπα [= χαρακτηριστικά της ελληνικότητας είναι το όμαιμο, το ομόγλωσσο,
τα κοινά ιδρύματα τα αφιερωμένα στους θεούς και οι θυσίες, καθώς και τα ομότροπα ήθη (Ηροδότου
Ιστορίαι, Η΄, Ουρανία, 144, στ. 14-16)].

10 «Οὒτοι συνέχθειν, ἀλλά συμφιλεῖν ἔφυν», Αντιγόνη, στ. 523

11 Κουτάω =τολμώ
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πετάει ό,τι του περισσεύει όθε και να’ναι, δεν σε ξεπλένει ούτε ο καταρράχτης στο
Δημοσάρι. Δεν έχουμε εκειό που λέει ο φίλος μου ο Σοφολογιότατος «συλλογική
συνείδηση». Κάποιες εθελοντικές ομάδες, βέβαια, που τ’ς είδαμε κι εφέτο στο
νησί μας, βάνουνε πλάτη για να παστρέψουνε12 ό,τι μπορούνε και μας δείχνουνε
πως υπάρχουνε και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις. Έχουνε αλλάξει πολύ τα πράματα
έδώ και λίες δεκαετίες. Παλιότερα αφήνανε οι νοικοκυράδες τ’ς πόρτες τσου
περέσι13, σήμερα όμως η ανασφάλεια και η ανομία είναι «Παναγία φύλαξε».
Σήμερα οι περ’σότεροι απ’όσους έχουμε μείνει στο χωριό είμαστε γερόντοι και
στενοχωριόμαστε για ένα σωρό πράματα. Η σ’μπεθέρα μου η Μαύρα μο’λεε
επροχτές πως δεν μπορεί να κάμει στ’αγγόνια τ’ς ένα δώρο, όπως παλιά, πως δεν
βρίσκει πουθενά λίου γένημα, γαύρο ή ξυλόκαστρο14, για να ντους φκιάσει δυο
κουλούρια αλα παλαιά, πως στενοχωριέται που ερήμωσε η γειτονιά και κάνει
παρέα μοναχά με τ’ν Αη Κατερίνη και πως γλέπει στο χαζοκούτι πως κάνουμε
ανακεφαλιές, πως δεν υπολογίζουμε τίποτα, και πως ο άλλος δεν μετράει.
ΧΩ: Και εσύ τι λες για ούλα εφτά;
Μ.Τ.: Λέω πως λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο.
Α:Δηλαδή;
Μ. Τ. : Θα σου το πω με ένανε μύθο. Νια φορά κι έναν καιρό οι άνθρωποι εμένανε
σε σπηλιές κι είχανε συνήθειες ίδιες με των ζώων. Ο αλληλοσπαραγμός ήτανε
συνηθισμένο πράμα και η Βία εμεραζόντανε τον θρόνο με τον Δία. Τον αδύναμο
τον εκατασπαράζανε οι ισχυρότεροι. Κι ήρτε ο Προμηθέας κι ήρτε κι η Ανάγκη κι
ήρτε και η γνώση από εφτά τα χάλια, που οδηγήσανε τον άνθρωπο σε στράτα
Θεού, στο δρόμο του πολιτισμού. Ήρτε, λοιπόν, και στην Ελλάδα και στη Λευκάδα
η Δήμητρα, με τη μορφή του μαρτιάκου, του διμηνιού, του ξυλόκαστρου, του
γαύρου15 –όχι του πειραιώτικου -, των λαθηριών, των κουκιών και τ’ς φακής, ήρτε
κι ο Βάκχος με το βαρτζαμί κι η Εστία κι ο Απόλλωνας, πο’ φκιασε το τσαρδί του
στο ακρωτήρι το Δουκάτο, κι άλλοι θεοί κι από κοντά και δαίμονες. Κι ένας
άγραφος νόμος όρισε να σέβεται ο κάθε Λευκαδίτης εφτουνούς τ’ς θεούς. Έλα
όμως πο’βαλε ο διαβολάκος την ουρά του πάλι και εξαφανίσαμε και τη Δήμητρα
και το Βάκχο και το εγυρίσαμε στο … καλαματιανό, πα να πει στον εύκολο
κερδώο Ερμή. Δ’μήνι ούτε για δείγμα. Μοναχά λία κουκιά στα σόερα16 και λίη
φακή στα Σταυρωτά…Και το χερότερο είναι τα κακουργήματα που ούλοι όσοι
μένουμε στη δυτική μεριά του νησού μας βλέπουμε. Λίου παραπέρα απ’ τη
Σέσουλα γλέπει ο Απόλλωνας κάτι καράβια να ρίχνουνε τ’ς βρωμιές τσου στη
θάλασσα και τα δελφίνια του17 να φεύγουνε πανικόβλητα, ενώ την ίδια στιγμή
ακούεται να άδει με ελεγειακό ηχόχρωμα απ’ το ακρωτήρι της (Ν)ιράς η Σαπφώ
με τη λύρα τ’ς το μελαγχολικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκι «κοιμήσου
Περσεφόνη στην αγκαλιά της γης, στου κόσμου το μπαλκόνι ποτέ μην ξαναβγείς».
Κι έπειτα το μάτι τ’ς Δίκης18, που γλέπει τα πάντα απάνου απ’ το θρόνο της
στην Ψηλή Ράχη των Σταυρωτών, περιστοιχισμένη από αδερφές τ’ς Ευνομία και
Ειρήνη, εκοίταξε πέρα μακριά κατά τη Μικρασία κι είιδε ένα σαπιοκάραβο
γιομάτο γυναικόπαιδα να προσπαθεί και να ματαπροσπαθεί να πιάσει σ’ ένα
ξερονήσι κι εταράχτηκε. Και στο Πι και Φι εγίνηκε εκειό που εσκιαζόντανε και το
μάτι τ’ς εγούρλωσε κι εγίνηκε κούπα. Αμέσως το απέστρεψε και εκοίταξε κατά το
βοριά, όπου διέκρινε κάποιους «ωμοφάγους και άξεστους του νερού,
σιτόφοβους και πελδινούς και νεοκόνδορες να μιλούν τη γλώσσα των
χοιρογρυλλίων»19 και να κρατάνε ένα πανό που έγραφε: «Να δοθεί απεριόριστη
εξουσία στον Volfgang και τους συν-εργούς του Τεύτονες».
Αμέσως μετά ακουστήκανε βήματα στο χαλικόγιο κάτου απ’ τον θρόνο τ ’ς Δίκης
και σε λίγο επρόβαλε ο Ερμής, κρατώντας ένανε κώδικα σαν εκειόνε τ’ς
Γόρτυνας20, που’χε αποστολέα ένανε πασίγνωστο από γαλάζο σόι, μπορεί και
μπλε, -όνομα και μη χωριό - και παραλήπτες τ’ς απογόνους του Έλληνα21, πο’λεε:
Αν θέλτε να επιβιώστε, να εφαρμόστε τα «Κείων νόμιμα»22, το αρχαίο έθιμο της
Τζιάς να αυτοκτονούνε οι ηλικιωμένοι κάτοικοι του νησιού με κώνειο στην ηλικία
των 60 χρονών, ώστε να επαρκεί η τροφή για τους νεότερους, μεγάλο μέρος της
12 Παστρεύω =καθαρίζω
13 Περέσι = ορθάνοιχτες
14 Γαύρος –ξυλόκαστρο:ποικιλίες σιταριού που έσπερναν παλαιότερα στα χωριά μας
15 Ποικιλίες σιταριού
16 Σόερα = ιδιόκτητα μέρη (χωραφάκια, κήποι κ.τ.τ.) κοντά στο σπίτι
17 Δελφίνιος: προσωνύμιο του Απόλλωνα
18 Δίκη:προσωποποίηση της φυσικής και ηθικής τάξης. Ήταν κόρη της Θέμιδος, που ανήκε στους
Τιτάνες, παιδιά του Ουρανού και της Γης.
19
Άξεστοι του νερού: Ελύτης, Άξιον Εστι, Γένεσις
20 Κώδικας της Γόρτυνας:μεγάλη επιγραφή σε λίθινες στήλες από την ομώνυμη αρχαία πόλη στα
νότια της κεντρικής Κρήτης, που αποτελεί πηγή για το δίκαιο στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο.
Μεγάλο μέρος του κώδικα αφορά τους δούλους.
21 Έλλην:γενάρχης των Ελλήνων, γιος του Δευκαλίωνα και της Πύρρας και πατέρας του Αίολου, του
Δώρου και του Ξούθου
22 Στράβων, Γεωγραφικά, Βιβλίο 10ο, 5 – 7 [ «προσέταττε γαρ ο νόμος τους υπέρ εξήκοντα έτη
γεγονότας κωνειάζεσθαι και του διαρκείν τοις άλλοις την τροφήν»].
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οποίας (λαγοί, πέρδικες κ.λπ.) φαίνεται πως βρίσκεται στο δάσος του …
Ελληνικού, όπως μας βεβαιώνει το υπεύθυνο δασαρχείο. Η Δίκη όμως,
ανατριχιασμένη απ’το σκληρό περιεχόμενο του κώδικα, έδωκε στον Ερμή ένανε
δ’κό τ ’ς κώδικα με αποδέκτες τ’ς Τεύτονες, το ΔΝΤ και τ’ς Θεσμούς και
κοινοποίηση στ’ς απογόνους του Έλληνα και τ’ς αναδεξιμιούς τ’ς Ευρωπαίους,
που έγραφε το εξής: Να έχ’τε στ’αμέντι σας πως το έθιμο να αυτοκτονούνε οι
ηλικιωμένοι το εσταμάτησε ένας νέος που ελάτρευε τον υπέργηρο πατέρα του,
χωρίς τη βοήθεια του οποίου δεν θα εμπόρειε να μεγαλώσει τα παιδιά του. Για να
τονε γλυτώσει απ’το έθιμο, τον έκρυψε και του έδινε το μισό ψωμί του,
κρατώντας τον έτσι στη ζωή. Κι όταν κάποτα ήτανε να διαλέξουνε τον άρχοντα
του νησιού τους, διαλαλήσανε πως θα εκλεγότανε άρχοντας εκειός που θα
να’βλεπε πρώτος τον ήλιο ν΄ ανατέλλει. Ο νέος, ακολουθώντας τη συμβουλή του
πατέρα του, αντί να κοιτάζει προς την ανατολή, όπως εκάνανε ούλοι οι άλλοι,
εκοίταζε τ’ς βουνοκορφές στη δύση και τις είδε πρώτος να φωτίζονται από τις
ακτίνες του ήλιου . Έτσι έγινε άρχοντας. Κιι όταν αργότερα τον ερωτήσανε αν είχε
σκεφτεί μοναχός του εφτό το τέχνασμα ή τον είχε συμβουλέψει κάποιος άλλος,
εκειός τ’ς ειπε την αλήθεια23. Έτσι εσταμάτησε αυτό το έθιμο, αφού
εκαταλάβανε πόσο μεγάλη αξία έχουνε οι γερόντοι και πόσο σοφές είναι οι
συμβουλές τους.
Δεν ξέρω όμως αν εφτό το ραπόρτο θα ντο λογαριάσουνε οι Τεύτονες ή αν θα
μπορέσει να ντους ανοίξει τα μάτια ένας άλλος Volfgang, ο Goethe, που ανήκει
στο γένος των γιγάντων (όπως οι αρχαίοι έλληνες σοφοί, που διδάσκονται στα
πανεπιστήμιά τους), ρίχνοντας φως, περισσότερο φως στα σκοτάδια τους24. Δεν
ξέρω αν έχουνε συνείδηση ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μεράζονται κοινή πολιτιστική
παράδοση και αξίες (δημοκρατική οργάνωση, τα έργα του πνεύματος και της
τέχνης). Δεν ξέρω πόσο έχουνε στο μυαλό τους πως πρέπει να αγωνιστούνε, να
συνεργαζόμενοι για ένα καλύτερο μέλλον, που θα στηρίζεται σε ισόρροπη
ανάπτυξη όλων των λαών, εγκαταλείποντας τα κοντροσταρίσματα και τ’ς
ανταγωνισμούς του παρελθόντος, που τόσο εκοστίσανε σε ουλουνούς. Δεν ξέρω.
Α:Και δεν υπάρχουνε, μπάρμπα Τιπούκειτε, σήμερα άνθρωποι που να, χουνε
απάνου τσου λίη ανθρωπιά, που να ‘ναι προσηλωμένοι στ’ς αξίες που λες;
Μ. Τ.: Φυσικά, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχουνε και οι άνθρωποι που
πιστεύουνε πως το μέλλον τ’ς κοινωνίας πρέπει να στηρίζεται στ’ς αξίες του
πολιτισμού, όπως δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική
πρόνοια, προστασία του περιβάλλοντος, προστασία των αδυνάτων.Πολλοί απ’
αυτουνούς είναι νέοι που πάνε κόντρα στον καιροσκοπισμό της εποχής μας, που
κινούνται μέσα από συμπληγάδες «με λογισμό και μ’ όνειρο». Τέτοιας ποιότητας
άνθρωποι είναι συνήθως έξω από τα τηλεοπτικά κυκλώματα, τα survivor και τα
τοιαύτα. Δεν θα τους βρείτε εύκολα στο γυαλί. Θα τους βρείτε όμως να τρέχουνε
για το φτωχό μεροκάματο, θα τους βρείτε στ’ς βιβλιοθήκες και, γενικότερα, στα
κέντρα πολιτισμού, θα τους βρείτε σε πραγματικά εθελοντικές οργανώσεις, θα τους
βρείτε να προσφέρουνε στον συγχωριανό, τον φίλο, τον συνάνθρωπο απ’ το
υστέρημά τους. Οι άλλοι είναι χαμένοι στο μικρόκοσμό τους και το ταπεινό τους
το σαρκίο. Έτσι μου κάζει πως έχουνε τα πράματα, ανηψέ.

Για τη Σύνταξη: Έκτορας Γ. Χόρτης
Τα Χορτάτα
Τριμηνιαία περιοδική έκδοση

▪ Ιδιοκτήτης: Σύλλογος των Απανταχού Χορτιωτών Λευκάδας

τηλ. 6974415725, e-mail: arpiros@otenet.gr
▪ Υπεύθυνος έκδοσης - ύλης: Έκτορας Γ. Χόρτης
Επικοινωνία: τηλ. 210-9844200, 6944416206, e-mail:
hecchortis@gmail.com
▪ Συντακτική Επιτροπή: Άγγελος Γ. Χόρτης, Θωμάς Ε. Χόρτης,
Σταθούλα (Λούλα) Σακελλαρίου – Αυλωνίτη, Νίκος Δ. Χόρτης,
Έκτορας Γ. Χόρτης.
Σελιδοποίηση: Έκτορας Γ. Χόρτης

Εκτύπωση: PLANETCOPY, Ψηφιακές εκδόσεις – εκτυπώσεις,
Μαυρομιχάλη 15, Αθήνα 10679

Για το περιεχόμενο των ενυπόγραφων κειμένων ευθύνονται οι
συγγραφείς τους

23 Ρένα Καρακατσάνη, «Το κώνειον και το Κείων νόμιμον», περ. Ελληνικό Πανόραμα, 2007.
24 «Φως, περισσότερο φως», φράση του Γκαίτε, ο οποίος υπήρξε ένας από τους γίγαντες του
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνεύματος
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Γεγονότα και σχόλια
του Έκτορα Γ. Χόρτη

1.Σαν να’χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου
Σαν κεραυνός έφτασε η απίστευτη είδηση του θανάτου του 42χρονου Μάριου Χόρτη, γιου του διακεκριμένου πανεπιστημιακού δασκάλου,
συγχωριανού, φίλου και συνεργάτη της εφημερίδας μας Θεοφάνη Κ. Χόρτη, που ζει στις ΗΠΑ. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί, αλλά το
Σάββατο, 8 -4- 2017 στο πολυτελές εμπορικό κέντρο του Merrick Park στο Μαϊάμι της Φλόριντα συνέβη το αδιανόητο. Η είδηση αποτέλεσε
πρωτοσέλιδο στον Τύπο της Φλόριντα και ήταν για μέρες θέμα συζήτησης στην τοπική κοινωνία. Οι ανιδράσεις για τον ξαφνικό, άδικο και βίαιο
θάνατο του Μάριου ήταν συγκλονιστικές, «Είχε την ικανότητα να αγγίζει τις ζωές των ανθρώπων», «ήταν τόσο ξεχωριστός», είπαν κλαίγοντας γι'
αυτόν όσοι τον γνώριζαν, όταν πληροφορήθηκαν το συγκλονιστικό γεγονός, ενώ στελέχη της επιχείρησης στην οποία εργαζόταν δήλωσαν ότι θα
είναι πάντα στις καρδιές τους.
Ο Μάριος μεγάλωσε στο Sain Cloud της Μινεσσότα και αποφοίτησε με πτυχίο Οικονομικών από το πανεπιστήμιο του Αγίου Ιωάννου το 1997.Το
2005 μετακόμισε στο Μαϊάμι.. Η εξαιρετική εμφάνισή του τον οδήγησε στο να εργαστεί ως μοντέλο, αλλά ήταν σαφές ότι το αληθινό του πάθος
ήταν η καλή φυσική κατάσταση. Γι’αυτό η κύρια ενασχόλησή του ήταν το γυμναστήριο. Ηταν φημισμένος γυμναστής και με οργανωτικές
ικανότητες, γι' αυτό και του είχε ανατεθεί η θέση του μάνατζερ. Οι συνάδελφοι και οι μαθητές του κάνουν λόγο για έναν ξεχωριστό επαγγελματία
και άνθρωπο που μιλούσε στην ψυχή τους. Μετά την είδηση του θανάτου του τα social media κατακλύστηκαν από ποστ ανθρώπων που
πενθούσαν τον χαμό του. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός τόσο στην κοινωνία του Μαϊάμι. όσο και στην Μινεσότα. Στον χώρο εργασίας του υπήρχαν
πάντα κρατήσεις με λίστες αναμονής των πελατών, για να τους εκπαιδεύσει ο γοητευτικός γυμναστής με το σώμα μοντέλου και τη ζεστή καρδιά, ο
άνθρωπος που ενσάρκωνε το αρχαιοελληνικό πρότυπο του «καλού καγαθού», dηλαδή του ωραίου και ρωμαλέου στο σώμα, που η ικμάδα και το
κάλλος του συνοδεύονταν από ξεχωριστές πνευματικές και ηθικές αρετές. Η επαγγελματική του άνοδος και επιτυχία δεν αλλοίωσε καθόλου τον
χαρακτήρα του. Έμεινε δεμένος με τους παιδικούς του φίλους στη Μινεσσότα και¨ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και να συμπαρασταθεί στον
συνάνθρωπο.
. Ο Μάριοςέτρεφε μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και ιδιαίτερα για τη Λευκάδα, την οποία επισκεπτόταν συχνά μαζί με τον αδερφό του τον Τάκη
και είχε σφυρηλατήσει ισχυρούς δεσμούς με συγγενείς και φίλους. Δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος με υψηλό ήθος. αλλά ένας άνθρωπος που
ξεπερνούσε το κοινό ανθρώπινο μέτρο, ,ένας άνθρωπος για τον οποίο σεμνύνονταν η οικογένειά του και οι φίλοι του . Κι όταν περνάει στην άλλη
όχθη αδόκητα κα άδικα ένας νέος άνθρωπος προικισμένος με όλες εκείνες τις αρετές που κοσμούν τους σπάνιους ανθρώπους,.εκείνο που απομένει είναι να υποκλιθούμε στη μνήμη του, να
ευχηθούμε κουράγιο στην οικογένειά του και να φέρουμε στο νου μας τη ρήση του Παπαδιαμάντη: «Σαν να’χαν ποτέ τελειωμό τα πάθια κι οι καημοί του κόσμου.»..

2.«Πού είναι τα παιδιά μας, Αθηνά;»
Τη Δευτέρα, 8 Μαϊου, στην αίθουσα της Εταιρείας Ε λλήνων Λογοτεχνών πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του
συμπατριώτη μας εξαίρετου συγγραφέα και εκπαιδευτικού κ. Λάμπρου Βρεττού με τίτλο «Που είναι τα παιδιά μας Αθηνά;»,
από τις εκδόσεις Δόντι.. Την παρουσίαση έκαναν ο αντιπρόεδρος της ΕΕΛ κ. Κώστας Καρούσος και ο Αντιπρόεδρος της
ΕΛΜ, Δρ ιστορίας, κ. Άγγελος Χόρτης Πρόκειται για μια ανθρώπινη ιστορία, μια σύγχρονη τραγωδία ανάμεσα στις χιλιάδες
που σημάδεψαν την Ελλάδα του εμφύλιου πολέμου και τις γενιές που ακολούθησαν. Μια λογοτεχνικά δοσμένη αληθινή ιστορία
που ξεχωρίζει για το ύφος της γραφής, αλλά και για το πώς μας μεταφέρει σε μια εποχή μακρινή για τις νέες γενιές, ολοζώντανη
όμως στις αναμνήσεις που άφησε.
.

3.Εν δήμω Τρικκαίων Θεσσαλίας:Τιμητική εκδήλωση για τον αείμνηστο Γιώργο Π. Ροντογιάννη
Την Κυριακή 28 Μαΐου στις 12 μ.μ. ο Δήμος Τρικκαίων και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τίμησαν τον σπουδαίο Λευκαδίτη καθηγητή Αθλητιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αθλητή και άνθρωπο Γιώργο Π. Ροντογιάννη, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας, σε επίσημη τελετή ονοματοδοσίας της οδού που
διέρχεται από το ΤΕΦΑΑ Τρικάλων, όπου δίδαξε ο Γ. Π. Ροντογιάννης, και η οποία συνδέει τα Τρίκαλα με την Άρτα. Το μεγάλο «ευχαριστώ» που εξέφρασε ο
Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου αντικατοπτρίζει τα αισθήματα όλων, όσοι συνεργάστηκαν με τον αείμνηστο Γεώργιο Ροντογιάννη. Το υψηλό
ήθος και τη συμβολή του τιμηθέντος στην ως άνω Σχολή υπενθύμισε ο κοσμήτορας της Σχολής, κ. Ιω,. Κουτεντάκης, ενώ ο τ. καθηγητής του τμήματος κ. Κίμων
Σακελλαρίου αναφέρθηκε στις πανεπιστημιακές του επιδόσεις. Σεμνός ο χαιρετισμός και το «ευχαριστώ» του γιου του Παναγιώτη, εκ μέρους της οικογένειας.
Τέλος, εμπεριστατωμένη και με στοιχεία ανα η κεντρική ομιλία του κ. Κώστα Παύλου, πρωτοβάθμιου ερευνητή Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Χάρβαρντ,
τομεάρχη Ερευνών και Εφαρμογών ΕΚΑΕ ΟΑΚΑ. Στάθηκε, επίσης, εκτός από τα στοιχεία που χαρακτήριζαν τον εκλιπόντα, στο ότι είναι, πλέον, ένας από
καταγωγή μη τρικαλινός, που τιμήθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων, για την προσφορά του σαν τρικαλινός.

4.Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων
Τη Δευτέρα, 8 Μαΐου, διοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη των Ελλήνων και την Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών στην άιθουσα εκδηλώσεων της Βουλής ένα τιμητικό αφιέρωμα με θέμα
“Λευκαδίτες στην υπηρεσία της Βουλής των Ελλήνων”, υπό την προεδρία της Δρος κ. Μαρίας Βλασσοπούλου προϊσταμένης του Τμήματος Μπενακείου Βιβλιοθήκης της Βιβλιοθήκης της
Βουλής, . Προλόγησαν η Έλλη Δρούλια, προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, και ο πρόεδρος της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών, Αθανάσιος Μελάς,
ενώ απηύθυναν χαιρετσισμούς ο πρόεδρος της Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ. Γιώργος Πάντζας εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής κ. Ν. Βούτση, ο πρώην Πρόεδρος της
Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, ο βουλευτής Λευκάδας κ. Αθ. Καββαδάς, ο αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Θ. Χαλικιάς και ο Δήμαρχος Λευκάδας κ. Κ. Δρακονταειδής. Ακολούθησαν οι
πρωτότυπες εισηγήσεις 1) της κ. Ευσταθίας Πολίτη, ΜΑ Ιστορικού, με θέμα “Ο Σπυρίδων Ε. Βαλαωρίτης (1819-1887), Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (1882, 1883)” με στέρεα ιστορική
τεκμηρίωση, 2) του κ. Μάκη Μελά, πρώην Δημάρχου Απολλωνίων Λευκάδας, με θέμα “Ο Ευάγγελος Θ. Τσαρλαμπάς (1818-1913), προσωρινός Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων (1890…
1905)” με πληθώρα άγνωστων και σημαντικότατων ιστορικών στοιχείων, 3) η υψηλού επιπέδου και εξαιρετικά εμπεριστατωμένη εισήγηση της Παρασκευής Κοψιδά-Βρεττού, δΦ, Επιτίμου
Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων και προέδρου του Συνδέσμου τους στο νησί μας, με θέμα «Οι ποιητές Κώστας Μ. Γράψας (1880-1948), Διευθυντής Νομοθετικής Εργασίας, και
Δημήτριος Π. Γολέμης (1875-1941, υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων». 4) Λίλα Θεοδόση, ΜΑ Φιλόλογος, υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα “Ο Γεράσιμος Γ. Σολδάτος
(1883-1950), Τμηματάρχης του Στενογραφικού Γραφείου της Βουλής των Ελλήνων, και ο Σπυρίδων Ι. Κατωπόδης (1903-1942), στενογράφος της Βουλής των Ελλήνων”, με πολλές και
ενδιαφέρουσες πληροφορίες.. Ευχόμαστε να υπάρξουν και άλλες τόσο σημαντικές για τους νεότερους Λευκαδίτες εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την πολιτική ευθύτητα και το ήθος των
Λευκαδίων πολιτικών που όπως είπε και ο κ. Απ. Κακλαμάνης, ουδέν έχουν να τους προσάψουν στις ταραχώδεις εποχές που υπηρέτησαν στο Κοινοβούλιο.

5.Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής "Η Αγία Μαύρα"
1. Μετά τις αρχαιρεσίες της Κυριακής 28/5/2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Λευκαδίων Αττικής "Η Αγία Μαύρα" συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ - Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ - Ταμίας
ΧΟΡΤΗΣ ΘΩΜΑΣ - Α΄ Αντιπρόεδρος
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Αναπληρωτής Ταμίας
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ - Β΄ Αντιπρόεδρος
ΚΑΡΥΔΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - Έφορος Δημοσίων Σχέσεων
ΧΟΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - Γενικός Γραμματέας
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Μέλος
ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Στο νέο ΔΣ ευχόμαστε καλή δύναμη για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.

6.Χρήστος Δ. Μελάς: Τριάντα χρόνια συγγραφικής δημιουργίας
Την Τρίτη, 30 -5 -2017 πραγματοποιήθηκε στο PUBLIC Συντάγματος εκδήλωση με θέμα «Φορολογικές δηλώσεις 2017», στην οποία ο διακεκριμένος συντοπίτης (από το
Δράγανο) κ. Χρήστος Δ. Μελάς γιόρτασε τα 30χρονια της συγγραφικής του δημιουργίας (1987-2017) και τα 20 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού «Δηλώστε
Έξυπνα» (1997-2017) , Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και τον εκδοτικό οργανισμό Αθ. Σταμούλη
και είχε την υποστήριξη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος, του Europe direct, της Πανελλήνιας Ένωσης Φοροτεχνικών Επιστημόνων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, της
Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων και της φορολογικής επιθεώρησης.
Τον κ. Μελά, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται δεκάδες βιβλίων και εκατοντάδες άρθρων και εισηγήσεων οικονομικού περιεχομένου, τίμησαν με την
παρουσία τους διακεκριμένοι συνάδελφοί του, που μίλησαν κολακευτικά για το έργο και την προσωπικότητά του. Ανάμεσα στο πλήθος που είχε κατακλύσει την
αίθουσα, ξεχώρισαν με την παρουσία τους ο κ. Ιορδάνης Λαδόπουλος, καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου, ο κ. Κώστας Μελάς, καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο κ. Χάρης
Θεοχάρης, βουλευτής, ο κ. Κάλλιας Κων/νος, Πρόεδρος του οικονομικού επιμελητηρίου, ο κ. Ξενοφών Βεργίνης, τέως βουλευτής Λευκάδας, ο καθηγητής του κ. Άγγελος Χόρτης και πολλοί
ακόμη σημαίνοντες παράγοντες από τον χώρο της Οικονομίας και από το νησί μας.
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7.Αυτές οι πέτρες που βουλιάζουν …
Την Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού κέντρου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του κ. Δημήτρη
Τσερέ: «Το οθωμανικό υδραγωγείο της Αγίας Μαύρας», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Fagottobooks. Για το βιβλίο μίλησαν ο κ. Τριαντάφυλλος
Σκλαβενίτης και ο κ. Μάρκος Σφέτσας, ενώ. σύντομες παρεμβάσεις έκαναν: η κ. Βιολέττα Σάντα και ο κ. Νίκος Βαγενάς. Συντονιστής της εκδήλωσης
ήταν ο αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου του δήμου κ. Σπύρος Αρβανίτης. Για το έργο ο συγγραφέας σημειώνει:«Το οθωμανικό υδραγωγείο της
Λευκάδας…κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα και μετέφερε το νερό από τη «Μεγάλη Βρύση» στην πόλη της Αγίας Μαύρας, η οποία βρισκόταν μέσα στο
Κάστρο μέχρι το 1684, οπότε οι νέοι κυρίαρχοι της Λευκάδας, οι Βενετοί, τη μετέφεραν στη θέση που βρίσκεται σήμερα». Στο ερώτημα για το κίνητρο
που ώθησε τον συγγραφέα να ασχοληθεί με το θέμα, απαντά ο ίδιος ως εξής: Μια ωραία ποιητική απάντηση θα μας έδιναν οι στίχοι του Σεφέρη «Αυτές
οι πέτρες που βουλιάζουν μέσα στα χρόνια ως που θα με παρασύρουν;». Εγώ θα το πω πιο πεζά. Νομίζω ότι ήταν αυτό που λέμε αίσθηση του ιστορικού
χρόνου (που συνοδεύει, πιστεύω, όλους τους ομοτέχνους μου). Αυτό δηλαδή που ένιωθα όταν έβλεπα μέσα στη laguna αυτές τις τεράστιες βυθισμένες
πέτρες – πότε να τις κρύβει η μπασιά και πότε να αναδύονται με τη ρήχη- με τους γλάρους να κάθονται πάνω τους σε παράταξη. [ ...]. Το ενδιαφέρον μου
ήταν εύλογο: μπροστά μου έβλεπα τα υπολείμματα όχι απλώς ενός μεγάλου έργου, που μας ταξιδεύει βαθιά στο παρελθόν, αλλά τα απομεινάρια του πιο
παλιού, μετά το Κάστρο, εγχώριου έργου που μας έχει αφήσει τόσο απτά, τόσο εκτεταμένα και τόσο εκτεθειμένα στην κοινή θέα ίχνη». Εμείς, αφού
συγχαρούμε τον συγγραφέα για τη γενικότερη συμβολή του σε ζητήματα τοπικής ιστορίας, τον ευχαρισούμε που με το συγκεκριμένο πολύ ενδιαφέρον και
ευκολοδιάβαστο βιβλίο μάς «παρασύρει» στο να κατανοήσουμε το τι, πού, πώς, πότε και γιατί σχετικά με «αυτές τις πέτρες που βουλιάζουν».

8. Το κτήριο και ο αύλειος χώρος του Δημοτικού Σχολείου Χορτάτων εκπέμπουν SOS
Το μοναδικό αξιόλογο κτήριο των Χορτάτων, μετά από χρόνια
εγκατάλειψης της πρόσπάθειας για συντήρησή του, ξαναερειπώνεται.
Ο αύλειος χώρος παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης, ενώ στο εσωτερικό
του κτηρίου οι εργασίες που είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια (μελέτη των
τεχνικών υπηρεσιών του δήμου του 2009) δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Το
αίτημά μας προς τον δήμο για άμεση δράση και αντιμετώπιση των
προβλημάτων έχει ουσιαστικό και επείγοντα χαρακτήρα, δεδομένου ότι
στο Σχολείο σχεδιάζει ο Σύλλογος Χορτιωτών να στεγάσει ένα μεγάλο
πλήθος από το υπάρχον πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα του χωριού μας
(αρχειακό υλικό, βιβλία, φωτογραφιίες, λαογραφικό υλικό κ.λπ.).
Εξάλλου, είναι ο μοναδικός χώρος που θα μπορούσε να φιλοξενήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως π.χ. την εκδήλωση της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Λευκάδας
για τους φίλους «Ελβετούς». Το αίτημά μας, επομένως, δεν υποβάλλεται απλά και μόνο για λόγους σεβασμού στον χώρο ο οποίος συνδέεται με το πιο ωραίο
κομμάτι της ζωής των αποφοίτων του ούτε για λόγους εξωραϊσμού. Η ικανοποίησή του θα αποτελέσει μια εξαιρετικά σημαντική κοινωνική και πολιτιστική
πράξη. Για τους λόγους αυτούς ευελπστούμε ότι η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του δήμου θα είναι άμεση. .

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας για τα πενήντα πέντε χρόνια από την άφιξη των «Ἑλβετών» στο νησί μας: Εκδηλώσεις στα χωριά της
Νοτιοδυτικής Λευκάδας και την πόλη 13-18 Σεπτεμβρίου 2017 και έκθεση φωτογραφίας με τα μάτια του Ρίκου.
Το 2017 συμπληρώνονται 55 χρόνια από τότε που ήρθε η ομάδα CFD στην Λευκάδα. Πιο συγκεκριμένα, τον Μάιο του 1962, στο πλαίσιο του προγράμματος της Χριστιανικής Ειρηνευτικής
Βοήθειας στην Ελβετία, ο Fritz Berger (Ρίκος) και ο αδελφός του ο Γιάννης συναντήθηκαν στον Άγιο Πέτρο με τις συναδέλφους τους Ασπασία και Ελισάβετ, και ακολούθως με την Αλίκη, τη
Θεοδώρα, τον Πέτρο, την Τερέζα και λοιπούς συνεργάτες, με τους οποίους έζησαν και δούλεψαν στο νησί μας ως εθελοντές τη δεκαετία 1962 - 1972 . Για την επέτειο αυτή σχεδιάζει η
Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, σε συνεργασία με τους τοπικούς
Συλλόγους των χωριών της Νοτιοδυτικής Λευκάδας, τους κατοίκους
και, βέβαια, και με τον Ρίκο, να τη γιορτάσουμε τον Σεπτέμβριο του
2017, Προσκεκλημένοι στις εκδηλώσεις είναι όλα τα πρώην μέλη της
ομάδας και άλλοι συνεργάτες και γνωστοί που αγαπούν τη Λευκάδα και
φυσικά. και οι Λευκαδίτες που έχουν συνείδηση της τεράστιας
προσφοράς των «Ελβετών» στα χωριά μας και γενικότερα στη Λευκάδα.
Για το θέμα απέστειλε η προϊστμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
Λευκάδας στους Συλλόγους 1) Αγιοπετριτών και Χορτιωτών Λευκάδας,
καθώς και στους κατοίκους της ΝΔ Λευκάδας την παρακάτω
πρόσκληση:
Κομηλιό: αριστερά η ομάδα των Ελβετών
και δεξιά μέλος της ομάδας επί το έργον

Προς:Σύλλογο Αγιοπετριτών Λευκάδας
-Υπόψη προέδρου κ.
Α.Αντύπα, Σύλλογο Χορτιωτών Λευκάδας -Υπόψη προέδρου κ. Θ.
Χόρτη -Κατοίκους χωριών ΝΔ Λευκάδας

Θέμα: «Εκδηλώσεις για την ιστορία της ΝΔ Λευκάδας»
Αξιότιμοι κύριοι,
Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε να στηρίξετε με την συνεργασία και ενεργή συμμετοχή σας τις εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στη Λευκάδα από 13- 18 Σεπτεμβρίου 2017. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας, σε συνεργασία με τους τοπικούς συλλόγους των χωριών και τον κ. Fritz
Berger, διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων, σχετικά με τη ζωή στην περιφέρεια της ΝΔ Λευκάδας, κατά τις δεκαετίες 1960 – 70. Η διοργάνωση σκοπό έχει να προβληθεί η ζωή
στα χωριά, καθώς και η σχέση των Ευρωπαίων (Ελβετών κλπ) στη βελτίωση της αγροτικής καλλιέργειας, των συνθηκών ζωής και επικοινωνίας των κατοίκων εκείνα τα
χρόνια. Θεωρούμε τις εμπειρίες, μνήμες, μαρτυρίες των ανθρώπων που ζούσαν ή ζουν στο Νικολή, Μανάσι, Χορτάτα, Κομιλιό, Άγ. Πέτρο κ.α, για τα προγράμματα ανάπτυξης
που σηματοδότησαν την ιστορία του τόπου, ιδιαίτερα σημαντικές, ώστε να γίνουν ευρύτερα γνωστά όσα συνέβησαν τότε, καθώς και για να αναδειχθούν οι διαχρονικές
ανθρώπινες σχέσεις, που αναπτύχθηκαν στην πορεία εξέλιξης της περιοχής.
Σας καλούμε να στηρίξετε ενεργά, με τη συμμετοχή σας, τις εκδηλώσεις ιστορικής μνήμης, για γεγονότα που καθόρισαν τον τόπο μας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
αφηγηματικές μαρτυρίες (ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες), ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφίας κ.α. αντικειμένων, εργαστήρια για νέους, επισκέψεις επί τόπου στα χωριά κλπ.
Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην πόλη της Λευκάδας, στον Άγ. Πέτρο και στα γύρω χωριά. Κρίνουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρον η διοργάνωση να τελεί υπό την αιγίδα
όλων των φορέων του τόπου, γι’ αυτό και έχουμε προσκαλέσει όλους τους τοπικούς φορείς.
Οι αλλοδαποί προσκεκλημένοι προσφέρονται να αναλάβουν τη μετακίνησή τους, ενώ εμείς πρέπει να αναλάβουμε την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως ιστορική έρευνα,
ομιλίες, συντονισμός αφηγήσεων, επεξεργασία, εκτύπωση και προβολή υλικού, τιμητικά αναμνηστικά, μαγνητοσκοπήσεις, μετακίνηση στα χωριά, ξεναγήσεις κλπ
Θα μπορούσατε να συμμετέχετε σε όποιους τομείς και στο βαθμό των δυνατοτήτων σας.
Επίσης εξαιρετικής σημασίας για την πληρότητα της παρουσίασης είναι η ενημέρωση (για την εκδήλωση) όλων όσοι συμμετείχαν, ώστε να μοιραστούν μαζί μας τις εμπειρίες
τους και αντικείμενα που ενδεχομένως διαθέτουν (π.χ. φωτογραφίες, ξυλόγλυπτα, υφαντά κλπ) για να εκτεθούν.
Για την αρτιότερη προετοιμασία παρακαλούμε να έχουμε σύντομα την απάντησή σας με την επιβεβαίωση συμμετοχής, ώστε έγκαιρα και γίνει ο προγραμματισμός.
Στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση.
Η Προϊσταμένη της Βιβλιοθήκης
Μαρία Ρούσσου
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Μελετώντας κάποιες διαθήκες της Βενετοκρατίας στη Λευκάδα (ΙΙ)
Του Άγγελου Γ. Χόρτη
Η τελευταία διαθήκη στην οποία θα ανααφερθούμε είναι η διαθήκη του γέρο Αναστάση Χόρτη του ποτέ Αθανάση, η οποία είναι καταγεγραμμένη στο 4ο επίσης πρωτόκολλο
των πράξεων του νοταρίου παπά Γιάννη Δεσαλέρμου, με χρονολογία 18 Ιουνίου 1749. Ο Αναστάσης είχε τρεις γιους, τον Ανδριά, τον Γιωργουλά και τον Αποστόλη και
τέσσαρες θυγατέρες, την Καλογριά, τη Σταμούλα, την Κατέρω και την Ακριβή, όλες παντρεμένες. Η γυναίκα του φαίνεται ότι έχει πεθάνει, αφού δεν μνημονεύεται στη διαθήκη,
η οποία και αυτή είναι συνταγμένη σύμφωνα με τη γνωστή τυπική φόρμα. Την Κυριακή, λοιπόν, της 18ης Ιουνίου του 1749, λίγο μετά το μεσημέρι, ο νοτάριος επισκέπτεται τον
ασθενούντα Αναστάση, για να καταγράψει τις τελευταίες του επιθυμίες. Στην αρχή του κειμένου ο διαθέτης εκφράζει τη βούλησή του να ταφεί το «ταπεινό» του σώμα στον ναό
του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο μνήμα που ήταν θαμμένος και ο πατέρας του. Στη συνέχεια, αφού αφήνει συγχώρηση σε όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς και
απαντά αρνητικά στην ερώτηση του νοταρίου αν αφήνει κάτι σε οσπιτάλια, σκλάβους και
φυλακισμένους, αναθέτει στους τρεις γιους του την υποχρέωση να πληρώσουν τους ιερείς
του οικισμού, ώστε να του κάμουν «τα καλά της ψυχής του», δηλαδή την κηδεία και τα
συνηθισμένα μνημόσυνα, καθώς και ενός έτους Σαββατιάτικα και ένα Σαραντάρι, «κατά
την τάξη των Χριστιανών». Ο τρόπος πληρωμής των ιερέων δεν αναφέρεται, αλλά πιθανώς
θα γινόταν σε φυσικές αξίες. Αν κάποιος από τους γιους του δεν κατέβαλλε το μερίδιο που
του αναλογούσε για την πληρωμή των ιερέων, καθώς και για την αποπληρωμή των χρεών
που είχε ο πατέρας τους δεν θα κληρονομούσε από την πατρική περιουσία παρά «πράμα»
αξίας 5 ριαλιών. Σημειώνουμε ότι το χρηματικό ισοδύναμο ενός περιουσιακού στοιχείου
ήταν εύκολο να υπολογισθεί, καθώς, όπως βλέπουμε σε δικαιοπραξίες που αφορούν
αγοραπωλησίες κτημάτων, πρακτικοί εκτιμητές καθόριζαν την αξία των πωλουμένων
κτημάτων(7), ενώ και τα κινητά αντικείμενα είχαν τη δική τους, εύκολα υπολογί σιμη, αξία.
Αγρότες φυτεύον πατάτες, λάδι σε καμβά, Βαν Ντάικ,
Η απειλή ήταν σοβαρή, και, εικάζουμε, αποτελεσματική, αφού η επιβίωση των ανθρώπων
1884, Kröller-Müller Museum
στις αγροτικές κοινότητες εξαρτιόταν από τη γη και το ζωικό κεφάλαιο που αυτοί διέθεταν.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στα «λειψοπροίκια», δηλαδή στις οφειλές του Αναστάση προς τις θυγατέρες του για μέρος της προίκας που είχε συμφωνηθεί να
τους δώσει. Έτσι, στην Καλόγρια χρωστά ένα στρώμα, μια προσκεφαλάδα και δυο προσκέφαλα διπλαρένια (όλα αυτά κατασκευάζονταν στον αργαλειό, ήταν είδη οικοτεχνίας,
στο πλαίσιο εξασφάλισης της αυτάρκειας), 1 κακάβι και μια κασέλα αλπεδένια. Της χρωστά ακόμα μια δαμάλα, έναντι της οποίας όμως της έχει δώσει χωράφι στη λαγκαδιά του
Βλαντή. Για λειψοπροίκι της Σταμούλας έχει δώσει στον άντρα της 22 και μισή λίρες και ακόμα τυρί και 1 μιλιόρι (νέο πρόβατο) αξίας 5 λιρών και 18 σολδιών (η λίρα είχε 20
σολδιά), καθώς και 1 φόρτωμα σμιγό (ανάμεικτο σιτάρι και κριθάρι). Στην Κατέρω αφήνει για λειψοπροίκι το χωράφι στις Αλογομάντρες. Η μόνη στην οποία δεν χρωστούσε
λειψοπροίκι ήταν η Ακριβή. Από τα παραπάνω συνάγουμε το συμπέρασμα ότι γεωργία, κτηνοτροφία και οικιακή βιοτεχνία αποτελούσαν τις δραστηριότητες, μέσω των οποίων
οι αγροτικές οικογένειες εξασφάλιζαν την αυτάρκεια, και αυτό ίσχυε και για την οικογένεια του γέρο Αναστάση. Ένα άλλο συμπέρασμα είναι ότι η χορήγηση της προίκας την
οποία κάποιος υποσχόταν, όταν πάντρευε την θυγατέρα ή την αδελφή του, ήταν δεσμευτική χωρίς καμία έκπτωση. Τούτο μας οδηγεί στη σκέψη ότι οι ανάγκες κάθε νοικοκυριού
ήταν τόσο πιεστικές και οριακές, ώστε να μην επιτρέπουν οποιαδήποτε ανοχή ακόμα και απέναντι σε στενούς συγγενείς. Μία άλλη αναφορά είναι επίσης εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική. Ο Αναστάσης αφήνει δηλαδή στη νύφη του την Κυριάκω ένα χωράφι στις Γούρνες «για την καλήν γεροκόμησιν οπού μου κάνει», κατά τη
σχετική φράση του εγγράφου. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η φροντίδα για τους γέροντες της οικογένειας συνεπαγόταν και την σχετική ανταπόδοση σε όποιους την προσέφεραν. .
Πέραν των όσων έχουν αναφερθεί, μια, διαχειριστικής φύσεως, εκκρεμότητα του γέρο Αναστάση που καταγράφεται στη διαθήκη του είναι εξόχως αποκαλυπτική, καθώς
φωτίζει το ζήτημα των ανελαστικών αναγκών των κατοίκων, δηλαδή των αναγκών που αυτοί δεν μπορούσαν να αποφύγουν, σε χρήμα. Πρόκειται για την πληρωμή από τον
Αναστάση στον εισπράκτορα του Δημοσίου, κάποιον καπετάν Πίκολη, 50 ριαλιών που μαζεύτηκαν από τους κατοίκους για την εξόφληση του soprapiu (σοπραπιού) του
οικισμού. Με τον όρο soprapiu (επιπλέον) χαρακτηρίζονται τα καταπατημένα από τους χωρικούς, μετά την κατάκτηση του νησιού από τους Ενετούς, τουρκικά κτήματα, τα
οποία, βέβαια, ανήκαν στο Δημόσιο. Αυτά τα κτήματα, που ανέρχονταν σε 390 και μισό ενετικά στρέμματα χωράφια (περίπου 740 στρέμματα των 1000 τ.μ.), σε ολόκληρη την
περιοχή του Διαμιλιανίου, η ενετική Διοίκηση, τα παραχώρησε, σε κάποια φάση, στις κοινότητες με ενοίκιο (8). Ο φόρος, όπως φαίνεται, που κατέβαλαν στη συγκεκριμένη
περίπτωση οι κάτοικοι των Χορτάτων, χωρίς να αναφέρεται για πόσο διάστημα, ήταν 50 ριάλια. Ο Αναστάσης, πιθανότατα προεστός του χωριού τότε, έδωσε την απόδειξη στον
νέο προεστό Θεοτόκη Βουκελάτο, για να την παρουσιάσει και να την καταγράψουν στο Δημόσιο Ταμείο, αλλά αυτός δεν την επέστρεψε ποτέ. Ανεξαρτήτως αυτού, οι κάτοικοι,
όπως φαίνεται, έπρεπε να έχουν οπωσδήποτε το χρηματικό ποσόν που απαιτούνταν για την κάλυψη των φορολογικών τους υποχρεώσεων, δεδομένου ότι, εκτός από το
σοπραπιού, και οι φόροι του κρασιού αλλά και των ζώων ήταν φόροι εκχρηματισμένοι, δηλαδή έπρεπε να καταβληθούν σε χρήμα (9), πράγμα καθόλου εύκολο. Είδαμε, βέβαια,
ότι ο Αναστάσης είχε πληρώσει για λειψοπροίκι 22 και μισή λίρες, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην εσφαλμένη εντύπωση ότι διέθετε ή, εν πάση περιπτώσει,
μπορούσε να εξοικονομήσει εύκολα χρήματα, καθώς, κατά τη σύνταξη της διαθήκης του, χρωστούσε στον σιορ Θοδωρή Γάλο 2 και μισό ή τρία ριάλια και στον σιορ Ιωάννη
Λάζαρη (10) 2 ριάλια, δηλαδή συνολικά 45 ή 50 λίρες. Δεν είναι, λοιπόν απίθανο το ποσόν που κατέβαλε στον γαμπρό του να προερχόταν απο δάνειο.
Οι τέσσαρες διαθήκες που έχουν καταγραφεί εικονογραφούν όψεις της κοινωνίας, της οικονομίας και των νοοτροπιών των ανθρώπων της εποχής κατά την οποία συντάχθηκαν.
Οι δύο πρώτες της σιόρας Μαρίας Καλλονά και του σιορ Ζήσιμου Σκιαδαρέση αναφέρονται σε πρόσωπα που ανήκαν στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας του νησιού. Οι δύο
τελευταίες, του κυρ Αναστάση Μεσσήνη και του γέρο Αναστάση Χόρτη αφορούν εκπροσώπους της αγροτικής κοινωνίας της εποχής. Η διάκριση γίνεται σαφής, αν
παρατηρήσουμε τη σημειολογία της γλώσσας και συγκεκριμένα τις προσωνυμίες των προσώπων των οποίων οι νοτάριοι καταγράφουν τις τελευταίες θελήσεις. Η Μαρία
Καλλονά είναι η σιόρα Μαρία και ο Ζήσιμος Σκιαδαρέσης ο σιορ Ζήσιμος, προσωνυμίες που τους διαφοροποιούν από τους πολλούς και, μέσω της γλώσσας, υποδηλώνουν την
κοινωνική τους υπεροχή. Κριτήριο αυτής της υπεροχής είναι ο πλούτος, καθώς, όπως είδαμε, η μεν Μαρία είναι σύζυγος του μεγαλοκτηματία και, πιθανότατα, μεγαλεμπόρου
Τζανέτου Δετζώρτζη, ενώ ο Σκιαδαρέσης αντλεί τον πλούτο του από χρηματοπιστωτικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αντίθετα, η προσωνυμία του Αναστάση
Μεσσήνη είναι κυρ, όπως και όλων όσων ανήκουν στις αγροτικές κοινωνίες της υπαίθρου και ζουν καλλιεργώντας τα κτήματά τους και ακόμα όσων ανήκουν στα λαικά
στρώματα των πόλεων, (επαγγελματίες, ναυτικοί κ.λπ.). Η προσωνυμία του Αναστάση Χόρτη, δηλωτική της ηλικίας του, είναι γέρο Αναστάσης, ενώ, αν ήταν νεότερος, θα ήταν
και η δική του κυρ. Προσωνυμία, ωστόσο γέρο δεν συναντάμε προκειμένου για εκπροσώπους των ανωτέρων στρωμάτων. Ο Σκιαδαρέσης π.χ. θα αποκαλείται σιορ σε οποιαδήποτε
ηλικία και αν βρίσκεται.

Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία, τα οποία διαφοροποιούν επίσης τους ανθρώπους των ανωτέρων στρωμάτων της κοινωνίας από τη μεγάλη πλειονότητα των κατοίκων.
Πρόκειται για την κατοικία, την ενδυμασία κ.λπ. Σε ό,τι αφορά την κατοικία, όπως προκύπτει από τη διαθήκη του Σκιαδαρέση, οι οικονομικά ισχυροί και κοινωνικά
προβεβλημένοι δεν κατοικούσαν σε ισόγειες κατοικίες, όπως η μεγάλη μάζα των ανθρώπων, αλλά σε σπίτια που ξεχώριζαν και των οποίων η αξία ήταν πολλαπλάσια της αξίας
των ταπεινών κατοικιών των ανθρώπων της εποχής. Η κατοικία του Σκιαδαρέση π.χ. ήταν διώροφη και η αξία της έφτανε τα 300 τζεκίνια, ποσόν εξαιρετικά υψηλό. Σε νοταριακά,
ωστόσο, έγγραφα υπάρχουν δικαιοπραξίες πωλήσεως κοινών κατοικιών έναντι 50 ή 60 ριαλιών, δηλαδή κατοικιών των οποίων η αξία ήταν μικρότερη από το 1/20 της αξίας της
οικίας του Σκιαδαρέση. Τούτο σημαίνει ότι οι πλούσιοι επιδίωκαν να προβάλλουν την κοινωνική τους υπεροχή και μέσω των κατοικιών τους. Κάτι ανάλογο συνέβαινε και με
την ενδυμασία. Μπορεί, βέβαια, να μην έχουμε σχετική περιγραφή στις διαθήκες, αλλά μπορούμε να προχωρήσουμε σε συμπεράσματα, συνεκτιμώντας τις πληροφορίες και τα
στοιχεία που αντλούμε από αυτές. Η πληροφορία από τη διαθήκη της σιόρας Μαρίας ότι διέθετε καρπέτες δαμασκό, καθώς και καμιζιόλες μεταξωτές δαμασκό φανερώνει ότι για
το ρουχισμό αλλά και για την οικοσκευή της, γενικότερα, χρησιμοποιούσε εκλεκτά υφάσματα από το εμπόριο και όχι προιόντα οικοτεχνίας, όπως συνέβαινε με τα μέλη των
αγροτικών κοινοτήτων. Όπως φαίνεται, τα υφάσματα αυτά εισάγονταν από τη Βενετία αλλά και κάποια από τη Σμύρνη (11) και τα πολυτερέστερα αγοράζονταν από τους
οικονομικά ισχυρούς. Όπως είδαμε, τόσο η Καλλονά όσο και ο Σκιαδαρέσης, σε αντίθεση με τον Μεσσήνη και τον Χόρτη, μπορούσαν να διαθέσουν χρήματα για να καλύψουν
οποιαδήποτε ανάγκη τους. Η προίκα της σιόρας Μαρίας ήταν σε μετρητά, ενώ η χρηματική περιουσία του Σκιαδαρέση ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Έτσι, τόσο η σιόρα Μαρία, όσο
και ο σιορ Ζησιμος δεν έχουν καμία δυσκολία να επενδύσουν κάποια χρήματα σε αγορά κοσμημάτων. Η αναφορά σε περιδέραια και σκουλαρίκια μαργαριταρένια, σμαραγδένια
και χρυσά τονίζει την απόσταση ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα. Όλα αυτά διαμορφώνουν τις σχετικές νοοτροπίες της εποχής: ΟΙ οικονομικά ισχυροί επιδιώκουν να
αναδείξουν την υπεροχή τους, μέσω της ενδυμασίας, της κατοικίας κ.λπ., ενώ στη συνείδηση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων η υπεροχή αυτή αποτυπώνεται στις
προσωνυμίες που δίνονται σ αυτούς (σιορ, αλλού ευγενής κ.λπ.)
Υπάρχουν, ωστόσο, νοοτροπίες οι οποίες διαπερνούν και χαρακτηρίζουν ολόκληρο το κοινωνικό σώμα. Πρόκειται για τις θρησκευτικές νοοτροπίες, οι οποίες σχετίζονται με τη
στάση των ανθρώπων απέναντι στο γεγονός του θανάτου. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πάγιες αντιλήψεις που οδηγούν σε σταθερές συμπεριφορές. Όλοι, με λίγα λόγια, οι
άνθρωποι της εποχής, πλούσιοι ή φτωχοί, κοινωνικά καταξιωμένοι ή άσημοι, νέοι ή γέροντες, αντιμετωπίζουν με τον ίδιο τρόπο την προοπτική του θανάτου. Η έγνοια τους
εστιάζεται στην μετά θάνατον ζωή και στη σωτηρία της ψυχής τους. Όλοι δέχονται ότι το σώμα τους είναι ευτελές και φθαρτό και το χαρακτηρίζουν πήλινο ή ταπεινό. Όλοι,
επίσης, έχουν συνείδηση της αμαρτωλότητας της ψυχής τους και πιστεύουν ότι πρέπει να επιδιώξουν, πριν εγκαταλείψουν τα γήινα, να την αποκαθάρουν από τις αμαρτίες, ώστε
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να τη σώσουν και να απολαύσουν την μετά θάνατον ευδαιμονία. Ποιοι όμως είναι οι δρόμοι για τη σωτηρία της? Για το ζήτημα δεν έχουν
καμία αμφιβολία ή σκεπτικισμό. Ο πρώτος δρόμος είναι η μετάνοια. Για τον λόγο αυτόν, σε όλες τις διαθήκες, όταν ο άνθρωπος έρχεται
ενώπιος ενωπίω με το πεπρωμένο του θανάτου, η μετάνοια εκφράζεται με την παροχή συγγνώμης σε όλους τους ορθοδόξους
χριστιανούς. Ο δεύτερος δρόμος είναι οι αγαθοεργίες. Όμως, αυτές αφορούν τους οικονομικά ισχυρούς, οι οποιοι μπορούν να διαθέσουν
μέρος της περιουσίας τους, για να βοηθήσουν φτωχούς, ορφανά και γενικά ανθρώπους αναξιοπαθούντες. Και, όπως είδαμε, η ακλόνητη
χριστιανική πίστη για τη σωτηρία της ψυχής, μέσω της έμπρακτης αγάπης προς τον πλησίον, οδηγεί σε συγκινητικές πράξεις χριστιανικής
φιλαλληλίας, όπως είναι η πράξη του Ζήσιμου Σκιαδαρέση, που, ξεπερνώντας ακόμα και τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής, αφήνει
μέρος της περιουσίας του σε ορφανές κορασίδες, ακόμα και αν αυτές είναι αμαρτωλές! Αλλά στη συνείδηση των ανθρώπων η σωτηρία
της ψυχής είναι αδιανόητη, αν δεν γίνουν «τα καλά της ψυχής» του θανόντος, δηλαδή η κηδεία, τα μνημόσυνα και οι σχετικές
θρησκευτικές τελετουργίες. Και είναι τόσο ισχυρή η πεποίθηση αυτή, ώστε όλοι να διαθέτουν, ανάλογα με τις οικονομικές τους
δυνατότητες, ένα μέρος από τα αγαθά τους για τον σκοπό αυτόν. Από άλλη άποψη, οι εκτελεστές των διαθηκών, διαποτισμένοι από το
φόβο της Θείας τιμωρίας, δεν διανοούνται να αγνοήσουν τις εντολές των διαθετών, κάτω από την απειλή της λογοδοσίας τους «εν ημέρα
Κρίσεως». Ολοκληρώνοντας, θεωρώ ότι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι η ενοποιός δύναμη πάνω στην οποία στηρίχτηκε η
κοινωνική συνοχή, αλλά και εκείνη η οποία συνέβαλε στη διατήρηση της εθνικής συνείδησης του ελληνισμού σε δύσκολες εποχές.
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Η ποιητική συλλογή της Βιβής Κοψιδά – Βρεττού «Όλα καλά αξιότιμοι κύριοι»
Του Άγγελου Γ. Χόρτη
Στις 15 Μαίου,στο Θέατρο Έαρ Βικτώρια, έγινε η παρουσίαση της δεύτερης ποιητικής συλλογής της διδάκτορος, δοκιμιογράφου, επιτίμου Σχολικής Συμβούλου και
διακεκριμένης φιλολόγου Βιβής Κοψιδά- Βρεττού, με τίτλο «Όλα καλά αξιότιμοι κύριο» (εκδ. Μελάνι, Αθήνα 2016), ενώπιον πυκνού και εκλεκτού ακροατηρίου. Για το έργο της
ποιήτριας μίλησε η συγγραφέας Νένα Κοκκινάκη, ενώ ποιήματα από τη συλλογή απήγγειλαν οι ηθοποιοί Γεωργία Ζώη και Φωτεινή Φιλοσόφου, καθώς και η φιλόλογος,συγγραφέας Φόνη Πολίτου-Ρέπουλη. Καίριες παρεμβάσεις έκαναν ο συγγραφέας Σπύρος Βρεττός, ο ποιητής Αντώνης Φωστιέρης κ.ά.,.Συντόνισε ο εξ Εξανθείας σκηνοθέτης και ποιητής
Γιάννης Φαλκώνης,.

Ο τίτλος της συλλογής αποτελεί ένα πικρό σαρκαστικό σχόλιο για τη σκοτεινή εποχή μας και την ανθρώπινη περιπέτεια των σκληρών καιρών μας. Η ειρωνεία και ο αιχμηρός
ποιητικός λόγος της κ. Κοψιδά, μου φέρνουν στο νου τους στίχους του Μανόλη Αναγνωστάκη «Σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις να μην τις παίρνει ο άνεμος», και
διαποτίζουν το ποίημα που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρη τη συλλογή. Ας προσέξουμε από το ποίημα την ειρωνική αντίφαση του στίχου «όλα καλά οι απάτες καλά κρατούν», με
την αναφορά στα χρηματιστήρια, αν και σε όλο το ποίημα η καυστική ειρωνεία αποκαλύπτει το σκληρό πρόσωπο της πραγματικότητας που βιώνει στην καθημερινότητά του ο
άνθρωπος της εποχής μας, και ακόμα το στίχο «Ολυμπιάδες λιτότητας...» όπου η μεταφορική χρήση και η ανατροπή της σημασίας της λέξεως Ολυμπιάδα, υποδηλώνει και την
ανατροπή στις ζωές των ανθρώπων. Εμφανέστατη και καταλυτική είναι η ειρωνεία και στο ποίημα «Οι σύνεδροι» όπου, μέσα από ανούσιους και επίπεδους διαλόγους,
αποδομείται η σοβαροφάνεια κάποιων, τύποις μόνον, συνεδρίων. Η αποδόμηση φτανει στο αποκορύφωμά της με την απροσδόκητη αντίθεση μεταξύ συνεδρίου και καλοκαιριού,
καθώς το καλοκαίρι, κυριαρχικό έξω από την αίθουσα, καλεί τους ανθρώπους να γευθούν τη χαρά της πραγματικής ζωής: «Ένα ατέλειωτο καλοκαίρι στριγκλίζει επίμονα έξω από
το συνέδριο», όπου η μεταφορική χρήση της λέξεως «στριγκλίζει» ανακαλεί τους επίμονους διάχυτους ήχους των καλοκαιρινών ημερών της ευδαιμονίας. Έτσι, η αντίθεση είναι,
κατά την άποψή μου, αντίθεση μεταξύ της πραγματικής ζωής με τους ζωτικούς χυμούς της, που συμβολίζει το καλοκαίρι, και μιας επίφασης ζωής, άχρωμης και βαρετής, της ζωής
στο συνέδριο. Κατά τα άλλα, η συνεδρία είναι «ενδιαφέρουσα καθ όλα».
Εκτός από την ειρωνεία, η τόλμη στη χρήση
των εκφραστικών μέσων της εικόνας και της
μεταφοράς από την ποιήτρια απογειώνουν τον
ποιητικό λόγο και δίνουν αριστουργηματικούς
στίχους και ποιήματα. Στη σύντομη αυτή
παρουσίαση
θα
καταγράψω
μερικά
παραδείγματα. Στο πρώτο ποίημα της
συλλογής, με τίτλο «Γιατί τα πελώρια μάτια
του», που αναφέρεται στο θάνατο ενός
παιδιού, προφανώς από πείνα, ύστερα από
αλλεπάλληλες, καταιγιστικές, θα έλεγα,
συγκλονιστικές εικόνες και μεταφορές,
καταλήγουμε
στον
αριστουργηματικό
ακροτελεύτιο στίχο: «Παιδί ήταν...δίχως κτήμα
το χρόνο», όπου η τολμηρή και απροσδόκητη
μεταφορά κάνει τον στίχο αυτόν να ακούγεται
σαν μια πικρή ελεγεία. Στο ποίημα «Στώμεν
καλώς», αφιερωμένο στην αιώνια Μάνα, με
μια σειρά από πρωτότυπες, απροσδόκητες, θα
λέγαμε, εικόνες, παρομοιώσεις και μεταφορές
παρατηρούμε την ανέλιξη από τις προσευχές,
τον αγώνα, τις πίκρες, τις αγωνίες της Μάνας στην πικρή γεύση του θανάτου που δοκιμάζει, για να ακολουθήσει το θαύμα από την αγάπη της που σπέρνει το φως, και να
ταυτιστεί, στο τέλος, η αιώνια Μάνα με την πάνσεπτη μορφή της Θεομήτορος, μορφή άγια και η ίδια. Οι στίχοι «Πειρατικά καράβια τα όνειρα γι ακίνητα σαλπάρουν κοιμητήρια
αφρίζοντας το φουγάρο τους τη γύρη μιας χαλασμένης άνοιξης» είναι στίχοι λαμπροί για την πρωτοτυπία και τη δύναμη της έμπνευσης, που δίνουν με τη μεταφορική λειτουργία
του λόγου, την υποδήλωση του θανάτου. Αντίστοιχα οι στίχοι «Δυο απλωμένα χέρια αγκαλιές αστέρια ξετρυπώνουν», που υποδηλώνουν το θαύμα της μητρικής αγάπης.
Σημειώνω, τέλος,τον θρησκευτικό χαρακτήρα του ποιήματος, επισημαίνοντας τη χρήση του σχήματος του κύκλου, που έχει, πιστεύω, σημασία. Αντιγράφω τους δύο πρώτους
στίχους: «Στη Μάνα με τα τρύπια προσευχής γόνατα» και τους δύο τελευταίους: «Η Παναγιά περνά του Θε-Ανθρώπου η Μάνα». Τελειώνω τη σύντομή μου παρουσίαση με το
έξοχο ‘Φτερωτά μάρμαρα», εμπνευσμένο, προφανώς, από τα αριστουργηματικά γλυπτά της αρχαίας ελληνικής τέχνης που σ αυτά η ποιήτρια βλέπει να συνυφαίνονται και να
συνυπάρχουν η ζωή, ο έρωτας και ο θάνατος. Μέσα από τις μεγαλοπρεπείς και γεμάτες φως εικόνες που θαμπώνουν τον αναγνώστη, επιλέγω ορισμένες, που καθηλώνουν με τη
δύναμη της έμπνευσης: «Και τ άλογα να λάμνουν φτερωτά...», όπου η έκφραση φαίνεται εκ πρώτης όψεως αντιφατική, καθώς κάποιος σχολαστικός θα έλεγε ότι τα φτερωτά
άλογα πετούν και δεν λάμνουν. Ωστόσο, η αληθινή ποίηση πετυχαίνει το αδύνατο, γιατί και το λάμνουν και το φτερωτά παραπέμπουν το ένα στην απεραντοσύνη της θάλασσας
και το άλλο στην απεραντοσύνη του αιθέρα. Τα άλογα, λοιπόν του ποιήματος, άλογα του ονείρου, ταξιδεύουν στην απεραντοσύνη και, θα έλεγα, στην αιωνιότητα και την
αίσθηση αυτήν δίνει ο στίχος. Άλλη εικόνα: «Αύρες με μαλλιά ξέπλεκα...», όπου οι αύρες δεν είναι παρά κόρες αέρινες, κόρες του ονείρου και της φαντασίας. Ακόμα: «Στήθια
σγουρά σε διάφανα πέπλα τον Άνεμο να φιλοξενούν την Αιδώ της άμωμης νεότητας...», όπου ο άνεμος πτυχώνει τα διάφανα πέπλα κοριτσιών με το παρθενικό κάλλος και την
αθωότητα της εφηβικής ηλικίας. Όλες οι εικόνες που περιγράψαμε, όπως και οι υπόλοιπες του ποιήματος, υποβάλλουν την αίσθηση του σφρίγους, της νεότητας, της αθωότητας,
του έρωτα. Και το ποίημα καταλήγει με ένα ερώτημα, στην ουσία κατάφαση: «Αχ, τ άλογα χλιμιντρίζουν στον ύπνο τους θάνατος να ναι του αφεντικού τους η μοίρα? Και έτσι
αξεδιάλυτα δένονται ζωή, έρωτας και θάνατος. Επιλογικά: Η κ. Βιβή Κοψιδά είναι μια σπουδαία ποιήτρια. Της ευχόμαστε να είναι πάντα υγιής και δημιουργική.
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Στον παλμό της χορτιώτικης γης
του Γιάννη Γ. Χόρτη
Β΄. Φύση –Ιστορία -Θρύλοι
Η ματιά του ξανοιγόταν δυτικά, αόριστα, ακολουθώντας την πορεία του ήλιου, μέχρι να φτάσει στο κόκκινο, και απλωνόταν σ’ όλο το πλάτος του ορίζοντα, στην προσπάθειά
του να μαντέψει τη θέση και το μέγεθος της Καλαβρίας, του Τάραντα, του Κρότωνα, της Σύβαρης, των Συρακουσών, απ’όπου, σύμφωνα με τις σημειώσεις του πάππου της
Αγγέλας, διαπεραιώθηκαν οι πρόγονοι, για μια καινούρια αρχή στο Λευκό νησί. Αλλά αυτό ήταν μόνο δικός της ισχυρισμός. Πιο πέρα, κατά τον μαϊστρο, Γαλλία, Ιβηρική,
Βόρεια Ευρώπη, Βρετανία, η ανεξάρτητη χώρα του George Washington, η νότια Αμερική, με τις λατινικές χώρες και τη ζεστή μουσική.
Δίπλα, στην αγκαλιά της Καραϊβικής, τα ονειρικά νησιά, ίδια σμαράγδια, η Φλόριντα με την Πάλμ Μπητς και συνέχεια ο μεγάλος ζεστός
κόλπος του Μεξικού, με το Ακαπούλκο, τον Ισημερινό με τον τεχνητό πορθμό, ένα θαύμα, προσφέρουν φυσική ζωή και τους ρυθμούς
τους, αληθινοί μαγνήτες για τον ονειροπαρμένο φίλο μας κουβαλητή. Όλα από αναγνώσματα. Και αίφνης, να η έκφρασή τους.
Ο Μάκης ο Τάγαρης, παρατρεχάμενος του πιστικού με το κοπάδι, ανέβαινε να του πάει φαγητό και τραγουδούσε, με γαυγίσματα
ν’ακολουθούν τους τόνους του. Δεν έδινε σημασία στα σκυλιά. Έσβησαν οι φωνές και ο Μάκης ανέβηκε ψηλά, σφυρίζοντας στον πιστικό,
που η σιλουέτα του διαγράφηκε αδρά στον ορίζοντα. Σήκωσε το βλέμμα ο Ναννούσκος. Ακριβώς κεντρικά, προς τον Νοτιά, η άγρια
Μαύρη Ήπειρος, με τον τραγουδισμένο αισθησιασμό και έμβλημα τα αιλουροειδή, καλυμμένη απ’τη ζούγκλα, τη σαβάνα, την έρημο, τα
χρυσωρυχεία, τα διαμάντια, το ελεφαντόδοντο, τα άγρια σαρκοβόρα, όλα αυτά κράχτες κυνηγών και τυχοδιωκτών …. Στο Βορρά
απλωνόταν η Ήπειρος με την οροσειρά της Πίνδου και πίσω, στο βάθος του ορίζοντα, πλαγιοδυτικά, διακρίνονταν τα νησιά των Παξών. –
Πάξοι κι Αντιπάξοι Λόντρες δεκάξι, έλεγε ο παππούς, διαρκώς ερωτευμένος με το νησί των Φαιάκων, τους «Κορφούς», όπως έλεγε την
Κέρκυρα, που τώρα μόλις διακρινόταν αχνά το περίγραμμά της. Ύστερα έστρεψε το βλέμμα νότια. Το Θειάκι, με τα μικρά νησιά μπροστά,
διακρινόταν καθαρά, όχι όμως κι η Κεφαλονιά. Αυτήν μπορούσε να τη διακρίνει μετά από βροχή, σε διαυγή ουρανό, όπως και την
Κέρκυρα. Στη νότια ακτή διαγραφόταν σαν πέταλο ο μεγάλος κόλπος και στην κορυφή, στο κέντρο του, απλωνόταν η υπέροχη γραμμένη
πρωτεύουσα του Νότου, κεντημένη με διώροφα σπίτια, με κόκκινες κεραμοσκεπές βενέτικου τύπου στέγες, πνιγμένη στο πράσινο,
ανάμεσα σε ψηλά δέντρα, πλατάνια, ελαιόδεντρα, λεύκες να θροϊζουν, και πυκνά θαμνώδεις λόφους, πουρνάρια, σκίνους, με ελιές,
πεύκα, αμπέλια, κήπους, με σειρές καταστημάτων και σκιάστρων, τον ημικυκλικό όρμο, τη γραφική προκυμαία, μαρίνα γεμάτη κότερα,
δίπλα τα ψαροκάικα και οι ψαρόβαρκες, την προβλήτα για τα πλοία της γραμμής, ενώ σμήνη ιστιόβαρκες και βενζινότρατες γλιστρούν με
ούριο άνεμο, μαϊστράλι, απ’τα’απόγιομα μέχρι το χαλίπωμα, όπου ίδιοι Τρίτωνες τα νέα παλικάρια στον ίλιγγό τους, ρουφούν ηδονικά τη
δροσιά του πελάγου και τον μπουχό των κυμάτων, προσφέροντας υπερθέαμα, ενώ οι ψαράδες στήνουν παραγάδια.
Το άλμα της Σαπφούς από τον βράχο
Απέναντι, νότια και δυτικά, ο βραχώδης κάβος, αλλά με πυκνή βλάστηση από ελαιόδεντρα, πεύκα, χαμηλά πουρνάρια και ψηλές
της Λευκάδας, Γκ. Μορώ, 1864
βαλανιδιές, μέχρι θρούμπη, ασφάκες σκίνα, βάτα, ο Κάβος της Κυράς ή Νιράς ( η ονομασία Νιρά –Ιρά+το ευφωνικό ν - πιθανόν από το
ειδωλολατρικό Ιερό του Λευκάτα Απόλλωνα) , που υψώνεται σαν δείκτης ελεύθερος σε σφιγμένη γροθιά -η γροθιά είναι το νησί -, κλείνει τον μεγάλο κόλπο και ανοίγει δυτικά
δεύτερο γοητευτικότερο όρμο, με άσπρη αμμουδιά, χωρίς σκόνη, σουσάμι μέχρι κουφέτο, κόντρα στο πέλαγος, με πολύ ψηλό κατακόρυφο βράχο. Αυτή την κορφή η Λεσβία
την καταγωγή ποιήτρια Σαπφώ, φορτισμένη από ασίγαστο ερωτικό πάθος, χωρίς ελπίδα, διάλεξε σαν ξεχωριστή βίγλα στην απεραντοσύνη του πελάγου και έκαμε το μοιραίο
σάλτο, προσφέροντας το γλυκό κορμί της θυσία στην υγρή πλατιά αγκαλιά, όπως ο Αιγέας από σφαλερή εκτίμηση έκαμε τη μοιραία κίνηση απελπισίας, σβήνοντας την πνοή
του στην πλανεύτρα θάλασσα. Φαίνεται, θύμωσε ο Ποσειδώνας, αφού ο βασιλέας τιμούσε την Αθηνά που του πήρε την Αθήνα. Ο νέος όμως δεν έβλεπε το αντικείμενο του
έρωτα και νοερά εκδήλωσε την απορία:
-Μα σε ποιον ο έρωτάς της;
Μια πνοή φωνής ανέσυρε απ’τα μύχια της σκέψης του την αφήγηση του θρύλου από τον πατέρα και αμέσως απάντησε μονολογώντας:
-Μα προς τον θεό του φωτός Απόλλωνα ή, έστω, με τον θαλάσσιο δαίμονα Φάωνα ως εκφραστή του κάλλους και της αιώνιας νεότητας, , βέβαια.! Ποιον άλλον; Δεν πρόσεξες
το ιερό του στην κορφή του βράχου;Φαντάσου και το ταξίδι της! Οδύσσεια!
-Ναι, αλλά εκείνη ήταν θνητή. Τότε πώς..´
-Θνητή αλλά ποιήτρια! Δικαιώνεται μελλοντικά, γίνεται αθάνατη, αξέχαστη. Αυτή είναι ποίηση!
-Γι’αυτό ο βράχος είναι της Σαπφούς, όπως και ο σάλτος της, και ο δήμος μας των «Ἁπολλωνίων».
Ύστερα, συνειρμικά, θυμήθηκε το βιβλίο που του είχε προμηθεύσει η ευαίσθητη, ανήσυχη Αγγέλα, που αναφέρθηκε προηγουμένως. Της γερμανίδας συγγραφέως Έλεν
Μάρτεν «Σαπφώ, μια Αφροδίτη της Λέσβου», που περιγράφει την ελεύθερη ζωή μιας κάποιας Σαπφούς, μάλλον χρησιμοποίησε το όνομα, όπως και των άλλων ανεξάρτητων
γυναικών αρχαίας εποχής, νομίζω της Αλεξανδρινής… Αναπόλησε δυο όμορφα αμυγδαλωτά μάτια, φρύδια δρεπάνια και ένα χαμόγελο! Σαλάγησε, για να μην ξεχνιέται. Τώρα
στράφηκε ανατολικά, όπου σαν να κρεμονται απ’τον ουρανό δυο τραχιές οροσειρές διασταυρώνονται. Είναι τα Σταυρωτά, με δυο κορφές που φέρουν ποιο άλλο παρά το
όνομα «»Αϊ -Λιάς; Στη μια υπάρχει ομώνυμο μοναστήρι. Κάτω απ’την άλλη, ομώνυμο χωριό. Το χειμώνα, μαζί με την Ψηλή Ράχη, λάμπουν κάτασπρες κι όταν φυσάει γραίγος,
σε θερίζει και λένε στα παιδιά:»Τρύπα κολοβή», μέσα. Από τα δυτικά και την παραλία φαίνονται σαν στημένο σκηνικό. Αχτύπητο για ταινία, συλλογίστηκε και χάιδεψε το
άλογο. Μια πνοή ζεφύρου του έφερε στον νου τους στίχους του Σολωμού «.. λες και σου λέει μεσ’στης καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ειν’η ζωή κι ο θάνατος μαυρίλα». Ύστερα
σκέφτηκε τον έρωτα, με τη ματιά απέναντι στην απέραντη θάλασσα…
Αυτή τη θάλασσα αντίκρισε ο Νίκος, όταν απ’τον βάραγγα του Αϊ –Σώστη με το χειμαδιό, τα πελώρια δέντρα, τα άφθονα νερά, τους κήπους και τα σταφύλια ανέβηκε στα
Μελίδια, στα χωράφια και τα’αμπέλια του παππού του και … Αφού δεν ευοδώθηκε ο εφηβικός του έρωτας, έφυγε στην Αθήνα. Από εκεί στον Προμηθέα στον Πειραιά έμαθε
την τέχνη του μηχανικού θαλάσσης, έγινε «φαν» του Ολυμπιακού και μπάρκαρε στον στόλο του Ωνάση. Πήγε Γιαπωνία, Αμερική, βόρεια και νότια. Τυχερός … Κι όταν το
Αγγελούδι ο φρατέλος άφησε σύξυλους τους ναυπηγείς προϊσταμένους, για να βρει την τύχη του στην Αυστραλία, ο Νίκος συνέχισε τη ναυτική περιπλάνηση. Τώρα έχει
ξεμπαρκάρει και δροσίζεται στον πλάτανο με τον Φίλιππο ντε’λ Πιέρο, που έζησε κι αυτός στο νότιο, στην Αργεντίνα. Και λένε ιστορίες, ενώ οι άλλοι παίζουν πρέφα. Οι
κομψευόμενοι από είκοσι και πάνω καμαρώνουν φορώντας τη νέα τάχα μόδα, «μπλου τζηνς» και κοντομάνικο γυριστό στα μανίκια πουκαμισάκι ή μπλουζάκι, να φαίνονται τα
«ποντίκια», ρολόι με μπρασελέ, γυαλιά σκούρα, τσιγαράκι, αραχτοί, καταπίνουν με τη μία τα ούζα και ξεφαντώνουν ηχηρά, με ιστορίες και ανέκδοτα των εργοταξίων της
Κεφαλονιάς. Βλέπετε οι σεισμοί … Άλλος κλαίει τη μοίρα του, άλλος γλεντάει! … Είναι η εποχή της κατανάλωσης, φυσική συνέπεια μετά τον πόλεμο, τη στέρηση και από πάνω
το σεισμό, που χτύπησε κι εδώ. Τα φορτηγά κουβαλούν «λενιάμ», πριστή σουηδική ξυλεία, ενώ οι ντόπιοι σέρνουν κορμούς πελώριων δέντρων και κυπαρίσια, ζεμένα στη
λαιμαριά αλόγου ή μουλαριού για την ανοικοδόμηση, αφού εξασφαλίζουν δάνειο από οχτώ ως δώδεκα, το πολύ, εκατομμύρια δραχμές. Ένα χιλιάρικο δέκα τσιγάρα κούτας
Ματσάγγου (χύμα). Εκεί κατάντησε η χρυσή δραχμή με την «κατοχή». Τώρα συζητούν πως ο Μαρκεζίνης θα κάμει το χιλιάρικο δραχμή, για να μην μπερδευόμαστε με
μηδενικά. Ακόμη, πως θα κόψει κέρματα, για να αποφύγει τα τραπεζογραμμάτια στις μικρές εσωτερικές συναλλαγές, για να περιορίσει την απώλεια συναλλάγματος. Αν πάμε
δυο χρόνια αργότερα, θα δούμε να το εφαρμόζει ο Καραμανλής ως πρωθυπουργός, διάδοχος του Παπάγου. Τώρα οι νοικοκυρές κλαίνε.
:-Ακούς εκεί ο Καρτεζίνης;Δέκα το τυρί, δέκα το αλεύρι και τώρα μέχρι να βγει η αλωνιά αγόραζε. Τσάμπα τα φυλάει τα πρόβατα. Αγκούσα! … Καρτεζίνι ή καρτούτσο, θα πει
κουάρτο /τέταρτο του λίτρου. Τα σπίτια εδώ, πάνω απ’το χτιστό με πέτρα και σενάζ μπετόν ισόγειο, πλέκονται με ξύλα, που έχουν μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή στον
σεισμό. Μιλάμε για δέντρα αντοχής, ρουπάκι γκορτσιά, κυπαρίσσι. Στέγη, πάτωμα, ταβάνι από τα ίδια. Απ’το πρωί πάνω –κάτω σκίζουν με πριόνι –καταρράχτη και κόβουν με
τη χέρα. Οι μικροί πειθαρχούν στις επιτακτικές εντολές να φέρουν αμέσως εργαλεία με νέο όνομα.-Τη σαμούτσα, βρε!
-Ναι, μάστορα. Καφέ, μάστορα;
-Ε,. όπως θέλεις.
.
Κοινωνικά (θετικό πρόσημο): Προαναγγελία γάμου: Το Σάββατο, 24/06/2017, στο Κορωπί, θα γίνει ο γάμος του Μιχαλη Χόρτη, γού του Θωμά (του Κολοπατή) και
της Ηρώς, με την εκλεκτή της καρδιάς του Φειδά Δανάη του Θανάση και της Ρένιας. Τους ευχόμαστε ολόψυχα «Η ώρα η καλή».
Συγχαρητήρια: Η Χόρτη Διονυσία του Ιωάννη, που έλκει το γένος από τα Χορτάτα, αλλά γεννήθηκε και μένει στον Άγιο Πέτρο, πέτυχε στις εξετάσεις για τη Σχολή
Δικαστών (Δοικητική κατεύθυνση). Τα θερμά μας συγχαρητήρια, Διονυσία, και καλή σταδιοδρομία.
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